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 شده قالرنگ ایالم  ارزیابی روند تغییرات کاربري اراضی منطقه حفاظت
 ازدور با استفاده از تصاویر سنجش

  
  4، سید فردین حسنی شریعت پناهی3، حسن غالمی*2پیمان اکبرزاده، 1هران اکبرزادهم

  )m.akbarzadeh@gmail.com(، پست الکترونیک ارزیابی و آمایش سرزمینکارشناسی ارشد مهندسی  - 1
 )akbarzadeh1369@gmail.com(، پست الکترونیک دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - 2

  )h50gh2261972@gmail.com(معاون اداره مهندسی و مطالعات اداره کل منابع طبیعی، پست الکترونیکی  - 3
 اداره مهندسی و مطالعات اداره کل منابع طبیعی استان سمنان، پست الکترونیکی  رئیس - 4

 
  چکیده

ترین  از نظر تاریخی مهم .خود را تحت تأثیر قرار داده است زیست ترین عواملی بوده است که انسان از طریق آن محیط کاربري اراضی یکی از مهم
در این . ها بوده استها به اراضی کشاورزي و سکونتگاه ها و تبدیل آنتغییرات کاربري اراضی که انسان انجام داده است، از میان بردن جنگل

و  2002، 1985(اي لندست مربوط به سه دوره زمانی اویر ماهوارهشده قالرنگ با استفاده از تص تحقیق، بررسی روند تغییرات اراضی منطقه حفاظت
ي اول با گرفتن تصاویر مورد نظر از ماهوراره لندست و سپس با استفاده از روش نظارت در مرحله. از منطقه مورد مطالعه صورت گرفت) 20015

و میزان  پرداخته خواهد شدتصاویر به مقایسه دو به دوي تصاویر بندي پس از طبقه پرداخته شد؛هاي اراضی در هر تصویر شده به تشخیص کاربري
ترین طبقات کاربري اراضی شناسایی شده در منطقه مورد مطالعه زراعت، اراضی جنگلی، مراتع،  مهم. شود میتغییرات براي هر دوره زمانی محاسبه 

بر . قشه کاربري براي هر سال تعیین و مقایسه و بررسی شده استمساحت این طبقات در ن. استمناطق مسکونی، اراضی فاقد پوشش گیاهی و باغ 
درصد افزایش بیشترین درصد افزایش را به خود + 01/203، مناطق شهري با 2015تا  1985ساله از سال  30دست آمده در بازه  اساس نتایج به

 .دهدریب را نشان میدرصد کاهش بیشترین درصد تخ  -52اختصاص داده است، در مقابل آن اراضی باغات با 
  

  ايازدور، تغییرات کاربري اراضی، تصاویر ماهواره سنجش :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه 
). 1380مخدوم و همکاران، (ازدور، یا دورکاوي گویند  ها را سنجش ها، یا اجسام بدون تماس فیزیکی با آنعلم کسب اطالعات از پدیده

هاي الزم را بر روي منابع بیوفیزیکی در مقیاس مکانی و زمانی مشخص انجام گیريتوان بررسی و اندازهازدور می با استفاده از سنجش
اي بتوانند از این هاي رایانه هاي دورکاوي موجب شده است که دستگاه هاي رقومی بودن دادهویژگی. )Ramankutty ،2006(داد 
ین اي با استفاده از اهاي ماهوارههاي پردازش دادهسامانههاي جغرافیایی و داده هايامانهطور مستقیم استفاده کنند و س ها بهداده

زیست خود  هاي بوده است که انسان از طریق آن محیطترین شاخص کاربري زمین همواره یکی از مهم شده است؛ توانایی طراحی و تهیه
کاربري فعالیتی کلیدي است که انسان از طریق مصرف منابع طبیعی موجبات رشد و توسعه اجتماعی،  ا تحت تأثیر قرار داده است؛ر

ازنظر . )Helming ،2008(دهد  زیست را تغییر میحال ساختارها و فرایندهاي موجود در محیط اقتصادي خود را فراهم کرده و درعین
ها ها به اراضی کشاورزي و سکونتگاه ها و تبدیل آناده، از میان بردن جنگلترین تغییر کاربري اراضی که انسان انجام د تاریخی مهم
کننده در  ترین عوامل تعیین طورکلی تغییرات اقلیم و عوامل فنّاورانه و اقتصادي مهم به. )Lausch ،2002و Herzong(بوده است 

ازدور که در این  هاي سنجش ترین توانایی ز مهمیکی ا. )Koomen ،2007(تغییر کاربري در مقیاس مختلف مکانی و زمانی هستند 
هاي مطالعات و بررسی. ها در دوره زمانی مشخص استتحقیق نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت، مطالعه تغییرات اکوسیستم

ازدور صورت  سنجش هاي زمانی مختلف با استفاده از گیري و پایش تغییرات کاربري و پوشش اراضی در دوره گوناگونی پیرامون اندازه
بیوسفر و تغییرات کاربري پوشش اراضی  /زیست، ژئوسفر هاي جهانی تغییرات انسانی محیطها برنامهاي از این بررسینمونه. گرفته است

المللی به بررسی تغییرات کاربري  اي، ملی و بین در سطوح محلی، منطقه 2005تا  1995هاي  المللی بین سال است که به صورت بین
ارزیابی روند تغییرات در تحقیق خود با عنوان،  )1383، زبردست(در این راستا  .)Aspinal  ،2008و Hill (راضی پرداخته است ا

تغییرات سطح پوشش  2001تا  1991حل مدیریتی که در یک دوره زمانی ده ساله از ازدور و ارائه راه تاالب انزلی با استفاده از سنجش
آن را مورد بررسی قرار داده است به این نتیجه رسیده است که تغییر شدیدي در رابطه با   و کاربري اطرافاراضی وابسته به تاالب 

 . پوشش اراضی وابسته به تاالب رخ داده است
ه از ساله با استفاد 30در استان همدان در طی دوره زمانی ) 1393محمد کابلی و همکاران، (وسیله  بهاز دیگر نمونه مطالعات داخلی که 

در این . است دت در معرض نابودي قرار گرفتهدهد که حیات وحش در این استان به شنشان میي نظارت شده با الگوریتم، بند طبقه
هاي هاي حاصله از آفات در جنگل هاي کانادا با استفاده از دادهبا براي نظارت و مدیریت بر آسیب) 2016و همکاران،  Hall(راستا 

که حشرات یکی از  دو به این نتیجه رسیدن دهاي کانادا پرداختنهاي هواي به تشخیص تغییرات جنگلفسیر عکسسنجش از دور و ت
در تحقیق . ها رسیدندو همچنین در زمینه مدیریت به راه کارهاي با ارزشی براي مدیریت این جنگل استها مهمترین آفات این جنگل

زایی در قسمت مرکزي عراق با استفاده از تصاویر سنجش از  براي تشخیص بیابان )2014، و همکاران Othman(وسیله بهدیگري که 
زاي به این  هاي تأثیر گزار بر بیابان و سایر شاخص NDWI ، SIساله با استفاده از شاخص  26دوري و روش نظارت نشده در بازه زمانی 

در ) Zhu.z ،2014و  Woodcock( وسیله بهدیگر مطالعاتی که  از. استزاي رو به افزایش بیابان1990نتیجه رسیدند که از سال 
که پردازش هر صحفه  Fmaskکارولیناي شمالی با سنجش تمام تصاویر لندست برا منطقه مورد نظر بر اساس الگوریتم جدید به نام 

  .ددر حوضه زمانی رسیدن در 94ضه مکانی ودر حو درصد 95لندست به صورت جداگانه پرداختتند و به دقت تولید 
ها محدوده وسیعی از خدمات جنگل. بر کسی پوشیده نیست ،دهدهاي مربوط به کاالي و خدماتی که اکوسیستم جنگلی ارائه می ارزش

اکوسیستمی، از متعادل کردن چرخه کربن گرفته تا حفظ و تنظیم چرخه آب و حفظ ذخایر ژنتیکی و بسیاري موارد شناخته شده و 
 بیشتردر منطقه حفاظت شده قالرنگ استان ایالم به عنوان منطقه مطالعه شده مانند ). Slee ،2007(کنند  ته دیگر را ارائه میناشناخ

به وقوع پیوسته و نحوه استفاده انسان از طبیعت و منابع آن  سازگان بومهاي اخیر تغییرات زیادي در نقاط ایران و جهان طی دهه
دست آوردن بازده و کارایی بیشتري از ه است و راهبرد به کار گرفته شده مبتنی بر استفاده بیشتر و بهدستخوش تغییرات زیادي شد

همچنین نزدیکی این منطقه حفاظت شده به شهر ایالم که سبب به وجود آمدن تغییرات زیادي در . منابع طبیعی موجود بوده است
در این مطالعه تالش شده است تا با بررسی این . ه  را موجب شده استهاي اراضی در سطح این منطقه حفاظت شدکاربري و پوشش

این . شودتغییرات طی سه دهه و شناسایی تغییرات، اطالعات کارآمدي مانند مساحت تغییر و توزیع فضایی از نوع تغییر مشخص 
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بار ش اثرات زیاني بهبود وضعیت کنونی و کاهگیري براي آینده و نیز انجام اقداماتی براتصمیم درتواند به میزان زیادي اطالعات می
  .باشد ها مؤثرآن
 

  مواد و روش ها
درجه  46دقیقه تا  18درجه و  46هکتار در شمال شرقی شهرستان ایالم با طول  29146شده قالرنگ با وسعت تقریبی  منطقه حفاظت

شده  منطقه حفاظت. )1نقشه ( واقع شده است دقیقه شمالی 45درجه و  33دقیقه تا  26درجه و  33دقیقه شرقی و عرض  37و 
خوردگی زاگرس  فارس و دریاي عمان است که در بخش غربی کشور و در گستره چین   مانشت و قالرنگ بخشی از حوزه آبریز خلیج

شأ اصلی آن اقیانوس هایی که من سامانهاي،  این منطقه از نظر شرایط آب و هوایی تحت تأثیر سیستم کم فشار مدیترانه. میانی قرار دارد
عالوه، وجود سلسله  به. هاي اول و دوم بیشتر است سامانهکه در این میان سهم  استهاي کم فشار سودانی  سامانهاطلس شمالی است و 

هاي جوي بخصوص در ارتفاعات  دهند که در افزایش ریزش جبال زاگرس که در برابر جریانات غربی که دیوار اقلیمی را تشکیل می
هاي مختلف منطقه نسبت به  ها در بخش ها و کوهستان کوهستانی بودن منطقه، شکل و نحوه قرار گرفتن دره. اثر زیادي دارند منطقه
شده  میانگین بارندگی سالیانه محدوده منطقه حفاظت. اند جایی محدوده شده زا، موجب تغییرات شدید بارندگی در جايهاي باران جریان

  .متر محاسبه شده است میلی 632ران سالیانه معادل با بر اساس نقشه خطوط هم
، 1985مربوط به سه دوره زمانی  1اي لندستها و تصاویر مورد استفاده در این تحقیق تصاویر ماهوارهها، سنجندهمشخصات ماهواره

از نقاط قوت این تحقیق . گرفتکه هر سه تصویر آن مربوط به ماه اردیبهشت هر سال بوده، تهیه و مورد استفاده قرار  2015و  2002
هر . تصاویر قدیمی مورد استفاده در این تحقیق مربوط به ماهواره لندست است. استساله  30استفاده از تصاویر لندست در بازه زمانی 

  .پوشاندکیلومتر از سطح زمین را می 175*179فریم آن سطحی معادل 
اي مربوط به سه بنابراین تصاویر ماهواره. شده قالرنگ است اراضی منطقه حفاظتروش کار در این تحقیق بررسی روند تغییرات پوشش 

هاي دوره زمانی از منطقه مورد مطالعه تهیه و با استفاده از این تصاویر نقشه پوشش اراضی منطقه تهیه شده و با استفاده از نقشه
بندي نظارت شده با الگوریتم  بندي با استفاده از طبقه ها صورت گرفت روش طبقهکاربري اراضی اصالحات الزم بر روي این نقشه

اند از باغ، نواحی مسکونی، زراعت، اراضی  ترین طبقات کاربري اراضی شناسایی شده در منطقه مورد مطالعه عبارت احتمال، مهم بیشینه
  .است فاقد پوشش گیاهی، مرتع و در نهایت نقشه کاربري براي هر سال تعیین و مقایسه و بررسی شده

  
  نتایج تحقیق

 1985سال  2تهیه نقشه کاربري اراضی مربوط به ماه می
بر اساس داده هاي . و درصد مساحت هریک از کل به نمایش گذاشته شده است1985جدول مربوط به طبقات کاربري براي سال 

اراضی مرتعی با . هکتار است 08/28522بیشترین وسعت پوشش اراضی مربوط به اراضی جنگلی با مساحت  1و نمودار  1جدول 
نقشه . درصد از منطقه را به خود اختصاص داده و از نظر وسعت در جایگاه بعدي قرار دارد درصد 31هکتار  36/16416 مساحت میزان

 . است 1985نیز نشان دهنده پوشش اراضی منطقه مورد مطالعه در سال ) 2(
  

                                                        
1 Landsat 
2 may 
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  موقعیت قرار گیري منطقه مورد مطالعه در سطح استان و کشور -1نقشه 

  

  
  )به هکتار(مختلف پوشش اراضی در منطقه قالرنگ ایالم طبقاتمقایسه مساحت  -1 نمودار

  
  

٠

۵٠٠٠

١٠٠٠٠

١۵٠٠٠

٢٠٠٠٠

٢۵٠٠٠

٣٠٠٠٠

١۶۴١۶

٢٨۵٢٢

٢٩٠٨
۶۵١ ٢١٠٧

۴٢٨ ٢٢٣٠
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 درمنطقه قالرنگ 1985طبقات پوشش اراضی مربوط به سال - 1جدول 
)هکتار(مساحت  درصد  طبقه کاربري 

31%  مرتع 16416.36 
54%  جنگل 28522.08 
5%  کشاورزي 2907.54 
1%  شهر 650.61 
4%  بدون پوشش 2106.72 
1%  باغ 428.49 
4%  مناطق اهکی 2229.75 

100%  مساحت کل کاربري مورد بررسی 53261.55 
 1985 تاریخ

  
  

  
 1985کاربري اراضی منطقه قالرنگ سال -2 نقشه

  
  2002تهیه نقشه کاربري اراضی مربوط به سال 

 بر اساس داده هاي جدول و. و درصد مساحت هر یک از کل نشان داده شده است 2002جدول مربوط به طبقه کاربري براي سال 
اراضی جنگلی با مساحت . هکتار است 59/24718 بیشترین وسعت پوشش اراضی مربوط به نواحی مرتعی با مساحت 2نمودار 

نیز مبین  3نقشه . خود اختصاص داده و از نظر وسعت در جایگاه بعدي قرار دارددرصد از منطقه را به  35هکتار میزان  62/18487
  .است 2002پوشش اراضی منطقه مورد مطالعه در سال 
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  منطقه قالرنگ 2002طبقات مربوط به اراضی به سال - 2 جدول
 طبقه کاربري مساحت درصد

46%  مرتع 24718.59 
35%  جنگل 18487.62 
6%  کشاورزي 2983.68 
3%  شهر 1447.38 
5%  بدون پوشش 2641.23 
0%  باغ 204.84 
5%  مناطق اهکی 2778.21 

100%  مساحت کل کاربري مورد بررسی 53261.55 
 2002 تاریخ

   

  
  )ربه هکتا( 2002مختلف پوشش اراضی در منطقه قالرنگ سال طبقاتمقایسه مساحت  - 2 نمودار

  

  
  )2002(سالکاربري اراضی منطقه قالرنگ  - 3 نقشه

  

٠

۵٠٠٠

١٠٠٠٠

١۵٠٠٠

٢٠٠٠٠

٢۵٠٠٠
٢۴٧١٩

١٨۴٨٨

٢٩٨۴
١۴۴٧ ٢۶۴١

٢٠۵ ٢٧٧٨
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  2015تهیه نقشه کاربري اراضی مربوط به سال 
هاي  بر اساس داده. و درصد مساحت هریک از کل به نمایش گذاشته شده است 2015جدول مربوط به طبقات کاربري براي سال 

مرتعی با  اراضی. هکتار است 16/21296 بیشترین وسعت پوشش اراضی مربوط به اراضی جنگلی با مساحت 3و نمودار  3 جدول
نیز  4نقشه  .درصد از منطقه را به خود اختصاص داده و از نظر وسعت در جایگاه بعدي قرار دارد 39 هکتار میزان 46/20699 مساحت

  .است 2015نشان دهنده پوشش اراضی منطقه مورد مطالعه در سال 
  

  منطقه قالرنگ 2015طبقات مربوط به اراضی به سال -3 جدول
کاربريطبقه  مساحت درصد  

39%  مرتع 20699.46 
40%  جنگل 21296.16 
8%  کشاورزي 4104.63 
4%  شهر 2147.13 
6%  بدون پوشش 3375.09 
0%  باغ 113.85 
3%  مناطق اهکی 1525.23 

100%  53261.55 
 2015 تاریخ 
   

  
  )به هکتا(2015مختلف پوشش اراضی در منطقه قالرنگ سال طبقاتمقایسه مساحت  -3نمودار

  مقایسه روندها
گیري نهایی به بررسی روند تغیرات منطقه مورد بررسی در سه دوره زمانی مورد نظر پرداخته  منظور نتیجه در این بخش به منظور به

  .شود می
  

  2002تا  1985مقایسه روند 
 2002تا  1985هاي  سالمنظور بررسی روند تغییرات روي داده در پوشش اراضی منطقه حفاظت شده قالرنگ ایالم در فاصله  به

هاي مربوط به پوشش هاي اراضی در دوره زمانی مذکور باهم مقایسه شد و افزایش و کاهش عددي  مساحت استخراج شده از نقشه
با آن که  .ها نشان داده شده است نتایج این مقایسه 4در جدول و نمودار . یکدیگر مقایسه شد ها بر حسب هکتار و به صورت درصد با نآ

یرات سرزمین باشد، همواره یتواند مالکی براي مقایسه روند تغ ان عددي افزایش، یا کاهش مساحت پوشش اراضی در دوره زمانی میمیز
در نمودار زیر درصد تغیرات پوشش . هاي درصدي افزایش و کاهش نتایج مقایسه بهتري را در پی خواهد داشت استفاده از شاخص

  .ه با یکدیگر مقایسه شده استاراضی در دوره زمانی مورد مطالع

٠
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 )2015(کاربري اراضی منطقه قالرنگ سال -4 نقشه

  
  در منطقه حفاظت شده قالرنگ 2002- 1985بررسی روند تغییرات پوشش اراضی در فاصله زمانی  - 4جدول

 نوع تغیرات درصد تغیرات تغیرات مساحت مساحت طبقه کاربري
 افزایشی 50.5729041 8302.23 24718.59 16416.36 مرتع
 کاهشی 35.18137527- 10034.46- 18487.62 28522.08 جنگل

 افزایشی 2.618708599 76.14 2983.68 2907.54 کشاورزي
 افزایشی 122.4650712 796.77 1447.38 650.61 شهر

 افزایشی 25.37166781 534.51 2641.23 2106.72 بدون پوشش
 کاهشی 52.19491703- 223.65- 204.84 428.49 باغ

 افزایشی 24.59737639 548.46 2778.21 2229.75 اهکی
    53261.55 53261.55 مجموع

    2002 1985 تاریخ
  

  
  در منطقه حفاظت شده قالرنگ 2002-1985تغیرات پوشش اراضی در فاصله زمانی  - 4 نمودار
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  2002تا  1985هاي  مقایسه درصد تغییرات پوشش اراضی در منطقه حفاظت شده ارسباران در سال -5 نمودار

  
ن مناطق آو پس از درصد  4650712/122 ، بیشترین درصد تغیرات افزایش مربوط به منطقه شهري با 4و جدول  5 براساس نمودار

یرات کاهشی نیز مربوط مناطق باغی یدر میان تغ. منطقه بوده استعنوان دومین افزایش در  بهدرصد  5729041/50مرتعی با افزایش 
  .کاهش بوده استدرصد  19491703/52 با
  

  2015تا  2002 مقایسه روند
 2015تا  2002هاي  منطور بررسی روند تغییرات روي داده در پوشش اراضی منطقه حفاظت شده قالرنگ ایالم در فاصله سال به

ها  نآافزایش و کاهش عددي  هم مقایسه شد، وره زمانی مذکور باهاي اراضی در د هاي مربوط به پوشش مساحت استخراج شده از نقشه
 6 نمودار .نتایج این مقایسه ها نشان داده شده است 6نمودار  و 5در جدول . بر حسب هکتار و به صورت درصد بایکدیگر مقایسه شد

  .ه زمانی مورد بررسی استرات پوشش اراضی در فاصلیدهنده مقایسه درصد تغی نشان
ن افزایش آو پس از  درصد 34597687/48 ، بیشترین درصد تغییرات افزایش مربوط به مناطق شهري با5و جدول  6 اساس نمودار بر

 1002624/45 هکی باآبه اراضی  کاهشی نیز مربوطیرات یدر میان تغ. اراضی کشاورزي به عنوان دومین افزایش در منطقه بوده است
  .کاهش بوده است درصد

  
  در منطقه حفاظت شده قالرنگ 2015تا  2002بررسی روند تغییرات پوشش اراضی در فاصله زمانی  - 5 جدول

 درصد تغییرات تغییرات مساحت مساحت طبقه کاربري
 16.25954393- 4019.13- 20699.46 24718.59 مرتع
 15.19146326 2808.54 21296.16 18487.62 جنگل

 37.56937741 1120.95 4104.63 2983.68 کشاورزي
 48.34597687 699.75 2147.13 1447.38 شهري

 27.78478209 733.86 3375.09 2641.23 بدون  پوشش
 44.42003515- 90.99- 113.85 204.84 باغی

 45.1002624- 1252.98- 1525.23 2778.21 مناطق آهکی
 0 53261.55 53261.55 مجموع

 2015 2002 تاریخ 
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  در منطقه حفاظت شده قالرنگ 2015تا  2002تغییرات پوشش اراضی در فاصله زمانی  -6 نمودار
 

  
  2015تا  2002مقایسه درصد تغییرات پوشش اراضی در منطقه حفاظت شده قالرنگ در فاصله زمانی - 7 نمودار

  
  2015تا  1985 مقایسه روند

 2015تا  1985هاي  پوشش اراضی منطقه حفاظت شده قالرنگ ایالم در فاصله سالمنطور بررسی روند تغیرات روي داده در  به
ها  نآهاي اراضی در دوره زمانی مذکور باهم مقایسه شد و افزایش و کاهش عددي  هاي مربوط به پوشش مساحت استخراج شده از نقشه

براساس  .ها نشان داده شده است تایج این مقایسهن 7نمودار  و 6در جدول . بر حسب هکتار و به صورت درصد بایکدیگر مقایسه شد
ن افزایش اراضی بدون آو پس از درصد  01798/230 ، بیشترین درصد تغیرات افزایش مربوط به مناطق شهري با5و جدول  6 نمودار

 اراضی باغی با یرات کاهشی نیز مربوط بهیدر میان تغ. به عنوان دومین افزایش در منطقه بوده استدرصد  205912/60پوشش با 
 .کاهش بوده استدرصد  -42995169/73
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 در منطقه حفاظت شده قالرنگ 2015تا  2002بررسی روند تغییرات پوشش اراضی در فاصله زمانی   - 6جدول

 
 درصد تغییرات تغییرات مساحت مساحت

 26.09043661 4283.1 20699.46 16416.36 مرتع
 25.33447771- 7225.92- 21296.16 28522.08 جنگل

 41.17191853 1197.09 4104.63 2907.54 کشاورزي
 230.0179831 1496.52 2147.13 650.61 شهر

 60.20591251 1268.37 3375.09 2106.72 بدون  پوشش
 73.42995169- 314.64- 113.85 428.49 باغ

 31.59636731- 704.52- 1525.23 2229.75 مناطق آهکی
 0 0 53261.55 53261.55 مجموع
 2015 1985 تاریخ

    

  در منطقه حفاظت شده قالرنگ 2015تا  2002تغییرات پوشش اراضی در فاصله زمانی  -8 نمودار
 

  
  2015تا  2002مقایسه درصد تغییرات پوشش اراضی در منطقه حفاظت شده قالرنگ در فاصله زمانی - 9 نمودار
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 بررسی روند کلی در منطقه
نیز مشخص است، در بررسی میزان تغیرات وسعت اراضی جنگلی مناطق حفاظت شده قالرنگ در  9 ونمودار 7 در جدولگونه که  همان

اما است؛ که منطقه قالرنگ به منطقه حفاظت شده تبدیل شود  که مربوط به قبل از اینمانی اول کاهش چشمگیري داشته است؛ دوره ز
 که مربوط به حفاظت از این منطقه و جلوگیري از قطع درختان و شود دیده میگل افزایش در رشد جن يدر دوره زمانی دوم مقدار
 .کننده باشد داشته است که به نوبه خود میتواند بسیار نگران درصد 25اما در کل مناطق جنگلی کاهش  استتبدیل به زمین کشاورزي 

  .باشد که رشد ان در دوره زمانی اول بیش از صد درصد می استیرات نیز مربوط به مناطق شهري یبیشترین تغ
  

  بررسی روند تغییرات کلی پوشش اراضی در منطقه حفاظت شده قالرنگ -7 جدول
 2015-1985 2002-1985 2015-2002 رصد تغیرات

 26.09043661 50.5729041 16.25954393- مراتع
 25.33447771- 35.18137527- 15.19146326 جنگل

 41.17191853 2.618708599 37.56937741 کشاورزي
 230.0179831 122.4650712 48.34597687 شهر

 60.20591251 25.37166781 27.78478209 بدون  پوشش
 73.42995169- 52.19491703- 44.42003515- باغ

 31.59636731- 24.59737639 45.1002624- مناطق آهکی
  

  
  مقایسه درصد تغییرات پوشش اراضی در دو دوره زمانی مورد بررسی در منطقه حفاظت شده قالرنگ  -9نمودار

  
  بحث و نتیجه گیري

مشخص است، پوشش مرتعی و جنگلی پوشش غالب سیماي سرزمین ) 2015- 2002-1985(ها در هر سه دوره  گونه که در نقشه همان
اراضی کشاورزي نیز در منطقه به صورت پراکنده وجود دارند و همچنین در بخش غربی منطقه شهر ایالم قرار . دهند را تشکیل می

ال داشته است مناطق جنگلی بیشتر در شمال و شمال غربی این منطقه قرار دارد س 30گیري در طی  گرفته که رشد و توسعه چشم
حال آن که مناطق باغی بیشتر در قسمت جنوب غربی شهر ایالم قرار گرفته است مناطق مرتعی نیز در بخش مرکزي این منطقه 

 بیشترشده قالرنگ که شغل  طقه حفاظتافزایش جمعیت و نیز رشد و توسعه شهري و روستاهاي اطراف من. حفاظت شده قرار دارد
هاي و جداول این تحقیق آورده شده  همان گونه که در نقشه. تکه شدن زیستگاه شده است باعث تکه استمردم دامداري و کشاورزي 

رزي توان به این موضوع اشاره کرد که بیشترین تخریب که در بخش جنگلی بوده است قطع درختان و تبدیل به زمین کشاو است می
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در دوره زمانی اول این منطقه هنوز به  استیکی دیگر از نکاتی که باید به آن اشاره شود کاهش مناطق آهکی در این بررسی . باشد می
هاي آهکی در این  شده تعیین نشده و دامداري در این منطقه باعث از بین رفتن مراتع و نمایان شدن خاك عنوان منطقه حفاظت

شده و جلوگیري از چراي دام باعث جلوگیري از  دوره زمانی دوم به دلیل تبدیل این منطقه به منطقه حفاظت مناطق شده است اما در
با توجه به موارد ذکر شده، اثر بخشی هرگونه اقدام به منظور حفظ و احیاي اراضی  .تخریب مرتع و کاهش مناطق آهکی شده است

ریزي، اقدم به  گذاري و برنامه ضمین خواهد شد که پیش از هرگونه هدفشده قالرنگ فقط در صورتی ت جنگلی در منطقه حفاظت
هاي فوق و  نفع در منطقه شود؛ زیرا در صورت تعدد گروه هاي مختلف ذي شناسایی، بررسی نحوه ارتباط و ایجاد هماهنگی بین گروه

از دالیل عمده ). Buitelaar  ،2007(د د بواي مختوم خواهومرج و ناکارآمدي نتیجه عدم هماهنگی در اتخاذ تصمیمات، ایجاد هرج
توان به نزدیکی این مناطق به شهر ایالم و قرار گرفتن روستاهاي زیادي در دور تا دور این منطقه حفاظت  کاهش مناطق جنگلی می

منطقه قالرنگ به شده اشاره کرد که باعث پاکتراشی این مناطق گشته است، مناطق مرتعی به دلیل چراي بیرویه دام قبل از تبیدل 
حفاظت شده از شدت کاهش آن کاسته شده اما منطقه منطقه حفاظت شده به شدت کاهش یافته اما بعد از تبدیل این منطقه به 

) 2014، و همکاران  Othman( اي مشابه،در مطالعه. باشدتبدیل آن به زمین کشاورزي رو به کاهش می همچنان به دلیل چراي دام و
از دیگر مطالعاتی که به نتیجه مشابه با نتیجه این تحقیق . زاي به این نتایج دست یافتند مرکزي عراق براي تشخیص بیاباني در منطقه

اشاره کرد که پس صورت گرفت، ) Hall  ،2016( وسیله بهکه هاي کانادا توان به سنجش از دور تأثیر آفات بر کاهش جنگلباشد میمی
  .کاهش نهاد هروند تخریب آن رو بها از حفاظت از این جنگل
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